
 
 

 

I. المخصصات والرواتب وملحقاتها  

I.Aلمحة عامة . 

شهر خالل األ (في المائة 4.3) مليار ليرة 106قيمة برتفاعًا سنويًا ا 1الرواتب وملحقاتهاو مخصصات الى اإلنفاق عل إجمالي شهد
 .20162العام الفترة نفسها من خالل مليار ليرة  2,479مقارنة مع مليار ليرة  2,585 إلى ليصل 2017من العام  األربعة األولى

 5.1)معاشات التقاعد  نموو  (في المائة 5.6)وملحقاتها  ، األجوررتفاع الرواتباإلى  تعود بشكل أساسيالتي قابل هذه الزيادة، 
مؤسسات المخصصة لفي المائة(. عالوة على ذلك، بلغت قيمة التحويالت  3.8تراجع في تعويضات نهاية الخدمة ) ،(في المائة

مقارنة مع الفترة نفسها من  في المائة 11.6 تهنسب بإنخفاض، 2017 نيسانمليار ليرة مع نهاية  112 رواتبالتغطية بهدف  عامة
 .2016العام 

لموظفي  في المائة من إجمالي مدفوعات الرواتب واألجور وملحقاتها 66.2لت الرواتب األساسية نسبة من حيث المكونات، شك  
في  4.1)المنافع الوظيفية و في المائة(  19.5، تلتها التقديمات االجتماعية )2017 نيسان -خالل كانون الثاني القطاع العام

   في المائة. 10النسبة المتبقية من المجموع والبالغة  " و"التقديمات غير المصن فة"النفقات األخرى" ، في حين شك لتالمائة(
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 مديرية المالية العامة صدر: وزارة المالية،الم 

 

I.B. من النفقات المخصصات والرواتب وملحقاتها حصة 

 في المائة 66.4 ةنسب، حيث سجلت 3ن األكبر من مجموع النفقات الجارية األوليةالمكو   المخصصات والرواتب وملحقاتها لتك  ش
رتفاع إن اإل .2017 نيسان -كانون الثاني خاللفي المائة  68.1و 2016و 2015 من العامين نيسان -كانون الثاني خالل

أن  معد ل نمو ها السنوي هو أعلى من  في حصة المخصصات والرواتب وملحقاتها من النفقات الجارية األولية يعود إلى المذكور
  معدل نمو النفقات الجارية األولي ة خالل الفترة قيد الدرس.
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مدفوعات الرواتب واالجور وملحقاتها؛ معاشات التقاعد، تعويضات نهاية الخدمة؛ والتحويالت إلى مؤسسات عامة لتغطية  كلفة المخصصات والرواتب وملحقاتهاتتضمن ت 

 الرواتب.
2

 .2017 نيسان مرصد المالية العامة لشهر تلك المنشورة في تقريرالمعتمدة هي األرقام  إن 
3

 تتكون النفقات الجارية األولية من النفقات الجارية باستثناء دفعات الفوائد وتسديد أقساط الديون الخارجية. 

 الرواتب واالجور وملحقاتها 
   نيسان التقرير الشهري

2017  
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ثم ، 2015 نيسانمع نهاية  من إجمالي النفقات في المائة 34.2لت المخصصات والرواتب وملحقاتها نسبة شك   إضافة إلى ذلك،
حلول مع في المائة من إجمالي النفقات  37.9عادت وارتفعت إلى  لكن ها ،2016 نيسانفي المائة مع نهاية  33.2 لىإانخفضت 

بشكل أساسي إلى تراجع إجمالي  حصة المخصصات والرواتب وملحقاتها من إجمالي النفقات رتفاعا عودي .2017 نيساننهاية 
يظهر الرسم البياني التالي مكونات كل من النفقات . 2017 نيسان –في المائة سنوًيا خالل كانون الثاني  8.6النفقات بنسبة 

جمالي النفقات خالل   :2017من العام  شهر األربعة األولىاألالجارية األولية وا 

جمالي النفقات في كانون الثاني :2الرسم البياني   2017 نيسان -مكونات كل من النفقات الجارية األولية وا 

  
  

 
 

II. الرواتب واألجور وملحقاتها 

 ، وذلك من2017األشهر األربعة األولى من العام  خاللمليار ليرة  93 بقيمة الرواتب واألجور وملحقاتهاإرتفعت مدفوعات 
والسبب الرئيسي . 2017 نيسان -مليار ليرة خالل كانون الثاني 1,761 إلى 2016 نيسان -كانون الثاني مليار ليرة خالل 1,668

 28 (ii)، للجهاز العسكري والمنافع األخرى ساسيةالرواتب األمليار ليرة في  130 (i) ةقيمب الزيادةا االرتفاع يكمن في هذ وراء
في الرواتب  مليار ليرة 6 (iii)، ولصالح تعاونية موظفي الدولة هاومساهمات الدولة شتراكاتإلفي التحويالت المخصصة  مليار ليرة
الرواتب األساسية مليار ليرة في  83تراجع بقيمة جزئي  بشكل قابل هذه الزيادات المدني.للجهاز  األخرى المنافعو  األساسية

  التربوي.للجهاز  ملحقاتهاو 
 6و الرواتب األساسية مليار ليرة في 20(i) بقيمة إلى الزيادة  وملحقاتهاالرواتب واألجور مدفوعات رتفاع ايعود  ،في التفاصيل

مليار ليرة في الرواتب األساسية  11واإلجتماعية مليار ليرة في التقديمات  85 (ii)للجيش،  اإلجتماعية التقديماتمليار ليرة في 
تراجع بقيمة  اجزئيً  قابل هذه الزيادات مليار ليرة في الرواتب األساسية لقوى األمن العام. 6 (iii) إضافة إلى، لقوى األمن الداخلي

  التربوي.للجهاز الرواتب األساسية مليار ليرة في  81
 نيسان -خالل كانون الثاني مجموع اإلنفاق األولي منفي المائة  31.8الرواتب واألجور وملحقاتها نسبة  شك لت عالوًة على ذلك،

نات  .20174 من العام في المائة خالل الفترة نفسها 38.2إلى  ت هذه النسبةعرتفثم  ا ،2016 يظهر الرسم البياني التالي مكو 
 :قيد الدرساالنفاق األولي خالل الفترة 
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نيسان  –في المائة سنويًا خالل كانون الثاني  12يعود السبب الرئيسي إلرتفاع حصة الرواتب واألجور وملحقاتها من اإلنفاق األولي إلى تراجع مستوى النفقات األوليّة بنسبة  

 وذلك بشكل أساسي نتيجة تراجع المدفوعات الى البلديات. 2017

 

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
 التعديالت المحاسبية والخدمات الخارجية.، ات، تكاليف البعثاتاألحكام والمصالحدفعات المستشفيات،مالحظة: النفقات االخرى تتضمن 

 



 
 

 

 
 2017 نيسان -وكانون الثاني 2016 نيسان -: مكّونات االنفاق األولي خالل كانون الثاني3الرسم البياني 

 
  المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة

المساهمات لصالح  ،الرواتب مالحظة: يتكون بند النفقات األخرى بشكل أساسي من التحويالت إلى مجلس االنماء واإلعمار، التحويالت المخصصة لمؤسسات عامة بهدف تغطية
 افة إلى األدوية.القطاعات غير الحكومية، رديات الضريبة على القيمة المضافة، إض

 

 2017و 2016 ينالعام من نيسان -كانون الثاني : الرواتب واألجور وملحقاتها1جدول 

إجمالي نفقات الرواتب 

 واألجور وملحقاتها
6/نفقات أخرى  / 

االجتماعية  التقديمات

5/ 
4/التعويضات   

 مخصصات الرواتب

 واألجور
 )مليار ل.ل.(

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016   

 الجهاز العسكري 747 784 31 30 249 342 0 1 1,027 1,157

 الجيش 480 500 19 19 176 182 0 0 675 702

 قوى األمن الداخلي  206 217 9 9 42 127 0 0 257 352

 قوى األمن العام  49 55 1 1 22 24 0 1 72 81

 قوى أمن الدولة   13 13 2 1 8 9 0 0 23 22

 الجهاز التربوي  347 266 19 20 0 0 10 8 377 294

 / 1الجهاز المدني  113 117 23 22 2 2 17 21 156 161

124 96 124 96         
    

 مساهمة الدولة لصالح تعاونية موظفي

   /2الدولة              12 21

 /3الجمارك                  0 3

 إجمالي اإلنفاق 1,207 1,166 74 72 251 344 124 154 1,668 1,761

 .من حساب األمانات تتضمن رواتب لوزارة الصحة العامة مدفوعة  (1)
غير ممكن،  ينسلكين التربوي والمدني. إال أن توزيع المبلغ بين هذين السلكأفراد الالمستفيدين من تقديماتها من  تتوزع علىإن مساهمة الدولة لصالح تعاونية موظفي الدولة  (2)

 في بند منفصل. لهذا السبب تم إدراج هذه المساهمة
فقط عندما  هايمكن تصنيف والتي ال تشمل التقديمات االجتماعية التي تُدفع من صناديق الجماركلكنها تتضمن هذه األرقام رواتب وأجور الجمارك المدفوعة من حساب األمانات  (3)

 .ثبوتيةلتستلم المديرية العامة للمالية المستندات ا
 (.بما فيها بدالت اللجان ورديات الضرائبمل اإلضافية وغيرها من التعويضات )تتضمن التعويضات العائلية والنقل وساعات الع (4)
 العسكري حصراً. سلكالمقدمة لل، ووغيرها من التقديمات االجتماعية الطبابة، التعليم، االستشفاء،الوفاة ،الوالدة  ،الزواج،تتضمن تقديمات المرض واألمومة (5)
موظفو مجلس النواب،  ( مساهمة الدولة في صناديق التعاضد التي يستفيد منها النواب،iiالمكافآت )دفعات ( i) :وهي تتضمن  عسكريةاللألجهزة غير  النفقات االخرىتدفع  (6)

مة الدولة )بصفة رّب عمل( في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لتأمين ( مساهiiiالقضاة، المساعدون القضائيون وقضاة المحاكم الشرعية، و)موظفو الجامعة اللبنانية، 

 التغطية لموظفي القطاع العام الذين ال يستفيدون من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

A.II. الرواتب واألجور األساسية 

 ةمليار لير  1,166 التقديمات اإلجتماعية والمنافع األخرىستثناء التعويضات، إلموظفي القطاع العام، ب الرواتب األساسية سج لت
. يعود هذا التراجع 2016مقارنة مع الفترة عينها من العام  في المائة( 3.4) مليار ليرة 41بانخفاض بلغ  2017 نيسانمع نهاية 

 للجهاز التربوي. المدفوعة لى انخفاض الرواتب األساسيةإبشكل أساسي 

II.A. .a الجهاز العسكريرواتب وأجور 

لزيادة في المدفوعات ا إلى في المائة في الرواتب واألجور األساسية للجهاز العسكري بشكل رئيسي 4.9 ةالبالغ الزيادةعود ت
. تعود مليار ليرة 10 بقيمة قوى األمن الداخلي (ii)و مليار ليرة، 20الجيش بقيمة  (i)كل من  المخصصة للموظفين الدائمين في

توظيف عناصر جدد لى إضافة إ 5اإلختصاصيينضباط للمليار ليرة  1.5 بقيمة المهنيةهذه الزيادة بشكل جزئي إلى التقديمات 
طفيف تراجع  الزيادة في الرواتب األساسية للموظفين الدائمين في الجيش وقوى األمن الداخليقابل  .ترقية العناصر الحاليينو 

 .الداخليمليار ليرة في رواتب المتمرنين في قوى األمن  4بقيمة 
 

 II.A..b رواتب وأجور الجهاز التربوي 

 2017 نيسان -كانون الثانيخالل في المائة  23.3بنسبة ًا تراجعمدفوعات الرواتب األساسية لصالح الجهاز التربوي  شهدت
 28 بقيمة استثنائية متأخرات دفع إلىمن جهة ويعود ذلك  .مليار ليرة 266تصل إلى ل، 2016الفترة نفسها من العام  مقارنًة مع

في  في المائة( 48مليار ليرة ) 31بقيمة  نخفاضإالتراجع السنوي إلى هذا ، يعود ومن جهة أخرى .2016 عاممليار ليرة خالل 
مليار  13بقيمة  االبتدائي الدائمين في التعليمالموظفين الموظفين المتعاقدين في التعليم الثانوي والمتوسط، وتدني رواتب  رواتب
في المديرية العامة للتعليم المهني  المتعاقدينرواتب الموظفين  فيمليار ليرة  2 بقيمةبسيط قابل ذلك ارتفاع  في المائة(. 9ليرة )
 . والتقني

 
 II.A..c رواتب وأجور الجهاز المدني 

مقارنة  2017 نيسان -كانون الثانيخالل  (في المائة 2.8مليار ليرة ) 3بقيمة  اً رتفاعاعات لصالح الجهاز المدني و دفمال شهدت
الخارجية  من منظار توزيع الرواتب واألجور بحسب الوزارات، استحوذت وزارة .2016 األشهر األربعة األولى من العاممع 

الرواتب واألجور  في المائة من إجمالي 19.2بلغت  حيث ،2017 نيسان -كانون الثانيخالل  على النسبة األعلى والمغتربين
)لمزيد  (.في المائة 6.9)ووزارة الصحة العامة  (في المائة  9.4)وزارة المالية (، في المائة 18.3) العدل، تلتها وزارة للجهاز المدني

 (2من التفاصيل، يرجى مراجعة الجدول رقم 

في المائة(  27.6مليار ليرة ) 1.7األبرز بقيمة السنوي االرتفاع موظفي وزارة الصحة العامة  وأجور شهدت رواتب في التفاصيل،
في المائة  2.5موظفي وزارة الخارجية والمغتربين بنسبة  وأجور. في المقابل، تراجعت رواتب 2017 نيسان –خالل كانون الثاني 

إلى الخارج  الدبلوماسية لبعثاتالرواتب االساسية لجة انخفاض بشكل أساسي نتي 2017من العام  األشهر األربعة األولىخالل 
 المتأخرات.مدفوعات تراجع قيمة و 
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 .17/01/2017تاريخ  62والقرار رقم  31/12/2016تاريخ  1960استناًدا إلى القرار رقم  



 
 

 

 

 2017و 2016 من العامين نيسان -كانون الثاني -المدني حسب الوزارات  الجهازأجور رواتب و : 2جدول  
النسبة من مجموع رواتب 

 يوأجور الجهاز المدن

2017  

نيسان -2ك  

2017 
 نيسان -2ك

2016 
 )مليون ليرة(

 وزارة الخارجية والمغتربين 22,947 22,372 19%

وزارة العدل  21,561 21,341 18%  

 مجلس النواب 11,034 11,016 9%

 وزارة المالية 10,286 10,955 9%

  رئاسة مجلس الوزراء  9,857 10,024 9%

 وزارة الصحة العامة 6,268 7,995 7%

والنقلالعامة  وزارة االشغال 5,037 6,501 6%  

 وزارة الزراعة 5,210 4,979 4%

الوطني وزارة الدفاع 3,537 3,605 3%  

 وزارة الداخلية 3,303 3,412 3%

 اخرى 14,332 14,310 12%

 المجموع  113,371 116,511 100%

 

 

II.B.  االجتماعيةالتقديمات 

 344سجل ليفي المائة(  37.2) مليار ليرة 93بقيمة بشكل ملحوظ لموظفي القطاع العام  التقديمات االجتماعية رتفع اجماليا
ارتفاع التقديمات اإلجتماعية لعناصر . تعود هذه الزيادة الهائلة بشكل أساسي إلى 2017 نيسان -مليار ليرة خالل كانون الثاني

مليار ليرة على التوالي. عالوًة على ذلك، بقيت التقديمات  6ومليار ليرة  85بقيمة والجيش قوى األمن الداخلي من  لك
خالل الفترة قيد أي تغيير يذكر  ندو أمن الدولة، الجهاز التربوي والجهاز المدني قوى ح كل من األمن العام، لاإلجتماعي ة لصا

 .الدرس

بشكل أساسي نتيجة  2017خالل األشهر األربعة األولى من العام  قوى األمن الداخلي لصالح التقديماترتفعت إبصورة أدق، 
 2والتي قابلها جزئًيا تراجع بقيمة  ،مليار ليرة 33 بقيمةستشفاء اإلتقديمات و  مليار ليرة 54بقيمة  منح التعليم الكبيرة في زيادةال

 .المرض واألمومة الطبابة، تقديماتمليار ليرة في 

مليار  7بقيمة  المرض واألمومةفي تقديمات  الزيادةنتيجة  خالل الفترة قيد الدرس في التقديمات المخصصة للجيش رتفاعاإلجاء 
 .مليار ليرة 3بقيمة ستشفاء تقديمات اإلالتقديمات اإلجتماعية و كل من تراجعت  ،المقابل في .مليار ليرة 3بقيمة  الزواجمنح و ليرة 

 
II.C. لصالح تعاونية موظفي الدولة هاومساهمات الدولة شتراكاتإ 

، مقارنة 2017 نيسان –مليار ليرة خالل كانون الثاني  124 الدولة لصالح تعاونية موظفي هاومساهمات الدولة شتراكاتإبلغت قيمة 
 . 2016 نيسان –مليار ليرة خالل كانون الثاني  96مع 

 

 

 
 

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :ب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد

 المالية وزارة

 (UNDP)  اإلنمائي المتحدة األمم مشروع

 981057/8 1 961: تلفون

 981059 1 961: فاكس

 infocenter@finance.gov.lb: الكتروني بريد

 www.finance.gov.lb: يالموقع االلكترون
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